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PARTE I –  Rússia: um grande  Estado   
em recomposição                                           



Da URSS à Rússia federal  (1)  [FONTE:  History, “Fall of 
the Soviet Union”] 



Da URSS à Rússia federal  (2)  [FONTE:  Encyclopædia 
Britannica] 



Da URSS à Rússia federal  (3)  [FONTE:  Guardian,  
14/07/2014] 



Da URSS à Rússia federal  (4)  [FONTE:  Guardian,  
14/07/2014] 



Da URSS à Rússia federal  (5)  [FONTE: Encyclopædia 
Britannica] 



Da URSS à Rússia federal  (6)  [FONTE: Encyclopædia 
Britannica] 



Da URSS à Rússia federal  (7)  [FONTE:  History, “Fall of 
the Soviet Union”,  14/07/2014] 



Da URSS à Rússia federal  (8)  [FONTE:  Guardian,  
14/07/2014] 



Da URSS à Rússia federal  (9)  [FONTE: Encyclopædia 
Britannica] 



Da URSS à Rússia federal  (10)  [FONTE: Encyclopædia 
Britannica] 



Da URSS à Rússia federal  (11)  [FONTE: Encyclopædia 
Britannica] 



Da URSS à Rússia federal  (12)  [MAPA:  As divisões 
político-administrativas da URSS em 1989] 



Da URSS à Rússia federal  (13)  [MAPA:  Território da 
actual Federação Russa] 



Da URSS à Rússia federal  (14)  [MAPA:  RT / 
Russiapedia] 



Da URSS à Rússia federal  (15)  [MAPA:  As divisões 
político-administrativas da actual Rússia] 



Da URSS à Rússia federal  (16)  [IMAGEM: Fusos 
horários da Federação da Rússia] 



Da URSS à Rússia federal  (17)  [IMAGEM:  São 
Petersburgo, na costa do Báltico] 



Da URSS à Rússia federal  (18)  [IMAGEM:  Vladivostok,  
na costa  do Pacífico] 



 
 

PARTE II – A Geopolítica da Rússia:  
uma potência euro-asiática inquieta                                      



Alguns dados geopolíticos: a vastidão do 
território e heterogeneidade da população  (1)  

[MAPA:  CIA, World Fact Book] 



Alguns dados geopolíticos: a vastidão do 
território e heterogeneidade da população  (2)  

[MAPA:  CIA, World Fact Book] 



Alguns dados geopolíticos: a vastidão do 
território e heterogeneidade da população  (3)  

[FONTE:  Stratford, 2012] 



Alguns dados geopolíticos: a vastidão do 
território e heterogeneidade da população  (4)  

[FONTE:  Jerusalem Post, 17/04/2017] 



Alguns dados geopolíticos: a vastidão do 
território e heterogeneidade da população  (5)  

[FONTE:  Jerusalem Post, 17/04/2017] 



Alguns dados geopolíticos: a vastidão do 
território e heterogeneidade da população  (6)  

[FONTE:  Pew Research Center, 10/02/2014] 



Alguns dados geopolíticos: a dimensão 
populacional  (1)  [MAPA:  A dimensão populacional da Rússia] 



Alguns dados geopolíticos: a dimensão 
populacional  (2)  [FONTE:  A diáspora russa no espaço ex-soviético] 



Alguns dados geopolíticos: a dimensão 
populacional  (3)  [MAPA:  Russos étnicos no espaço ex-soviético] 



Alguns dados geopolíticos: o potencial 
económico  [IMAGEM: As maiores economias mundiais. FONTE: Statista] 



Alguns dados geopolíticos: o potencial 
energético  (1)  [FONTE: CNN Money, World’s top oil producers, 11/02/2016] 



Alguns dados geopolíticos: o potencial 
energético  (2)  [FONTE: EIA. US Energy Information Administration] 



Alguns dados geopolíticos: o potencial 
energético  (3)  [FONTE: A produção de energia (petróleo) na Rússia] 



Alguns dados geopolíticos: o potencial 
energético  (4)  [IMAGEM: o gás natural na Rússia e os seus mercados. 

FONTE: Gazprom 



Alguns dados geopolíticos: o potencial 
energético  (5)  [FONTE: Rosneft] 



Alguns dados geopolíticos: o potencial 
energético  (6)  [FONTE: Rosneft] 



Alguns dados geopolíticos: o potencial 
energético  (7)  [MAPA: Ilha Sacalina. FONTE: ArticEcon] 



Alguns dados geopolíticos: o potencial 
energético  (8)  [FONTE: Rosneft] 



Alguns dados geopolíticos: o potencial 
nuclear  (1)  [FONTE: FAS-Federation of American Scientists, “Status of World 

Nuclear Forces”, 2016] 



Alguns dados geopolíticos: o potencial 
nuclear  (2)  [FONTE: FAS-Federation of American Scientists, “Status of World 

Nuclear Forces”, 2016] 



 
 

PARTE III – A Rússia  e a especificidade  
da sua política externa    



A Rússia e o seu “estrangeiro próximo"  (1)  
[FONTE:  Encyclopædia Britannica]



A Rússia e o seu “estrangeiro próximo"  (2)  
[FONTE:  Encyclopædia Britannica]



A Rússia e o seu “estrangeiro próximo"  (3)  
[FONTE:  Encyclopædia Britannica]



A Rússia e as suas disputas territoriais  (1)  
[FONTE:  Wikipedia]



A Rússia e as suas disputas territoriais  (2)  
[FONTE:  Wikipedia]



A Rússia e as suas disputas territoriais  (3)  
[FONTE:  Wikipedia]



A Rússia como grande potência asiática (1)  
[FONTE:  Anton Tsetov, “Is Russia an Asian Power” in National Interest, 17/11/2014]



A Rússia como grande potência asiática (2)  
[FONTE:  Anton Tsetov, “Is Russia an Asian Power” in National Interest, 17/11/2014]



A Rússia como grande potência asiática (3)  
[FONTE:  Anton Tsetov, “Is Russia an Asian Power” in National Interest, 17/11/2014]



A Rússia como grande potência asiática (4)  
[FONTE: Sputnik, 27/04/2015]



A Rússia como grande potência asiática (5)  
[FONTE: Sputnik, 27/04/2015]



A Rússia como grande potência asiática (6)  
[FONTE: Sputnik, 27/04/2015]
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